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"סולם דגים" המפל הנסתר ,במהלך ביצוע
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ד' בתמוז תשפ"א14.6.2021 ,
לכבוד
מר רון חולדאי

 -ראש העיר תל-אביב-יפו ויו"ר מועצת רשות נחל הירקון

מר חזי צאיג

 -יו"ר הנהלת רשות הנחל

מר אמיר כוכבי

 -ראש העיר הוד-השרון

מר רמי גרינברג

 -ראש העיר פתח-תקוה

מר כרמל שאמה הכהן  -ראש העיר רמת-גן
גב' אושרת גני גונן

 -ראשת המועצה האזורית דרום-השרון

הרב אברהם רובינשטיין  -ראש העיר בני-ברק
מר אביחי גרובר

 -ראש העיר רמת-השרון

מר מרדכי כהן

 -מנכ"ל משרד הפנים

מר אלכס פיינגרש

 -מהנדס מחוז מרכז ,מתכנן מים ,ניקוז ושימור קרקע

מר רפי אלמליח

 -מנהל אגף תכנון ,רשות מקרקעי ישראל

אינג' קרלוס פרסיה

 -מהנדס מרחב מרכז ,מקורות

אינג' מרק אוקון

 -מנכ"ל איגוד ערים דן לביוב ואיכות הסביבה

אדר' יחיאל כהן

 -סגן מנהל מרחב מרכז ,קק"ל

מר שלמה שרר

 -מנכ"ל רשות ניקוז ירקון

מר ניסים קשת

 -מנהל אגף סביבה ,רשות הטבע והגנים

מר עאטף חיראלדין

 -מנהל אגף אתרי רחצה ארצי ,משרד הפנים

אנג' אודי שומכר

 -סמנכ"ל הנדסה ,החברה הממשלתית לתיירות (החמ"ת)

גב' אסנת קצואר

 -חברת דירקטוריון חברת גני יהושע

מר משה בלסנהיים

 -עיריית תל-אביב-יפו

מר מוטי קסלמן

 -מנהל אגף תשתיות ,עיריית הוד-השרון

מר איתי שונשיין

 -סגן ראש העיר ,עיריית פתח-תקווה

עו"ד רועי ברזילי

 -סגן ראש העיר ,עיריית רמת-גן

גב' סיגל חורש

 -מהנדסת העיר ,עיריית רמת-גן

מר מוטי ויסלובסקי

 -מנהל מחלקת איכות הסביבה ,עיריית בני-ברק

אדר' עירית טלמור

 -מהנדסת העיר ,עיריית רמת-השרון

גב' דגנית טל

 -מנהלת האגף לאיכות הסביבה ,עיריית פתח תקווה

מר כהן אמיר

 -מהנדס המועצה האזורית דרום-השרון

מוזמנים:
מר יוסי גורודנסקי

 -רואה חשבון ,רשות נחל הירקון

מר יורם הורוביץ

 -מנהל מחוז תל-אביב ,המשרד להגנת הסביבה

מר רונן זהבי

 -מרכז בכיר למים ושפכים ,מחוז מרכז במשרד להגנת הסביבה

מר גידי מזור

 מנהל מחוז מרכז ,המשרד להגנת הסביבה-3-

מר משה פרלמוטר

 -רכז שימור טבע-מחוז מרכז ,החברה להגנת הטבע

מר חן לבון

 -רואה חשבון ,רשות נחל הירקון

מר יורם זמיר

 -עו"ד ,יועץ משפטי ,רשות נחל הירקון

גב' ילנה וולוובסקי

 -עו"ד ,יועצת משפטית ,רשות נחל הירקון

מר יאיר אלון

 -מבקר פנים ,רשות נחל הירקון

מר יונתן רז

 -אקולוג ,רשות הנחל

מר אריק קודלר

 -עוזר מנכ"ל ,רשות הנחל

מר גדי בורד

 -פקח ,רשות הנחל

גב' רויטל פריז

 -הנה"ח וחשבות שכר ,רשות הנחל

גב' שירן פרי

 -מתכננת ואחראית קשרי קהילה ,רשות הנחל

גב' ליליאן אטדגי

 -מזכירת הנהלת רשות הנחל

נכבדי,

הנדון :ישיבת מועצת רשות נחל הירקון מס'

57

הנך מוזמן/ת לישיבת מועצת רשות נחל הירקון ,שתתקיים ביום חמישי ,כ"א בתמוז תשפ"א
 ,1.7.2021בשעה 11:30
הישיבה תתקיים בעיריית תל-אביב-יפו ,אולם הנהלת העיר ,קומה .12
סדר יום יופץ בהמשך.

בברכה,

אילן רוזנבלום ,מנכ"ל
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פרוטוקול מועצה מס' 56
בישיבתה מיום 29.11.2020
באמצעות Zoom
משתתפים:
חברי המועצה:
מר רון חולדאי ,יו"ר

 -ראש העיר תל-אביב-יפו ויו"ר מועצת רשות נחל הירקון

מר חזי צאיג

 -יו"ר הנהלת רשות הנחל

מר אמיר כוכבי

 -ראש העיר הוד-השרון

מר אלכס פיינגרש

 -מהנדס מחוז מרכז ,מתכנן מים ,ניקוז ושימור קרקע

אינג' קרלוס פרסיה

 -מהנדס מרחב מרכז ,מקורות

אינג' מרק אוקון

 -מנכ"ל איגודן תשתיות איכות סביבה

אדר' יחיאל כהן

 -סגן מנהל מרחב מרכז ,קק"ל

מר שלמה שרר

 -מנכ"ל רשות ניקוז ירקון

מר ניסים קשת

 -מנהל אגף סביבה ,רשות הטבע והגנים

גב' אסנת קצואר

 -חברת דירקטוריון חברת גני יהושע

מר משה בלסנהיים

 -עיריית תל-אביב-יפו

מר מוטי קסלמן

 -מנהל אגף תשתיות ,עיריית הוד-השרון

מר איתי שונשיין

 -סגן ראש העיר ,עיריית פתח-תקווה

עו"ד רועי ברזילי

 -סגן ראש העיר ,עיריית רמת-גן

מר מוטי ויסלובסקי

 -מנהל מחלקת איכות הסביבה ,עיריית בני-ברק

מר רונן זהבי

 -מרכז בכיר למים ושפכים ,מחוז מרכז במשרד להגנת הסביבה

אינג' אמיר כהן
מר אדיר אברהם

 מהנדס המועצה האזורית דרום השרון -מחלקת ניקוז ,עיריית רמת השרון

מוזמנים נוספים:
מר אילן רוזנבלום ,עו"ד  -מנכ"ל רשות נחל הירקון
מר יוסי גורודנסקי ,רו"ח  -רואה חשבון ,רשות נחל הירקון
מר יורם זמיר ,עו"ד

 -יועץ משפטי ,רשות נחל הירקון

גב' ילנה וולוובסקי ,עו"ד  -יועצת משפטית ,רשות נחל הירקון
מר יונתן רז

 -אקולוג ,רשות הנחל

מר אריק קודלר

 -עוזר מנכ"ל ,רשות הנחל

מר גדי בורד

 -פקח ,רשות הנחל

גב' שירן פרי

 -מתכננת ואחראית קשרי קהילה ,רשות הנחל

גב' ליליאן אטדגי

 מזכירת הנהלת רשות הנחל-5-

נעדרו:
 -ראש העיר פתח-תקוה

מר רמי גרינברג
מר כרמל שאמה הכהן

 -ראש העיר רמת-גן

מר אבירם גרובר

 -ראש העיר רמת-השרון

גב' אושרת גני גונן

 -ראשת המועצה האזורית דרום-השרון

הרב אברהם רובינשטיין  -ראש העיר בני-ברק
מר מרדכי כהן

 -מנכ"ל משרד הפנים

מר רפי אלמליח

 -מנהל אגף תכנון ,רשות מקרקעי ישראל

מר עאטף חיראלדין

 -מנהל אגף אתרי רחצה ארצי ,משרד הפנים

מר סמי בקלש

 -רו"ח ,דירקטור בחברה הממשלתית לתיירות (החמ"ת)

אדר' עירית טלמור

 -מהנדסת העיר ,עיריית רמת-השרון

גב' דגנית טל

 -מנהלת האגף לאיכות הסביבה ,עיריית פתח תקווה

מר יורם הורוביץ

 -מנהל מחוז תל-אביב ,המשרד להגנת הסביבה

מר גידי מזור

 -מנהל מחוז מרכז ,המשרד להגנת הסביבה

מר משה פרלמוטר

 -רכז שימור טבע-מחוז מרכז ,החברה להגנת הטבע

מר יאיר אלון

 -מבקר פנים ,רשות נחל הירקון

על סדר היום
.1

אישור פרוטוקול ישיבה מס' .55

.2

דוחות כספיים .2019

.3

תקציב .2021

.4

הרכב ועדות.

.5

בקרת תכנית עבודה .2010

.6

דיווחים.

הערה כללית :בשים לב למגבלות הקיימות על התכנסויות במסגרת ההתמודדות על התפשטות נגיף
הקורונה ,התקיימה הישיבה באמצעות היוועדות חזותית ,באפליקציית  ,ZOOMבהסכמת חברי
מועצה ומוזמניה.
דיון והחלטות:

רון חולדאי ,יו"ר – מבקש לדעת מהו הקוורום החוקי לישיבה כדי להתחיל.
עו"ד ילנה וולוובסקי ,יועמ"ש  -מציגה את עצמה ותעדכן את חברי המועצה לאחר בדיקת הנושא.
רון חולדאי ,יו"ר – מברך את אילן רוזנבלום לרגל כניסתו לתפקיד מנכ"ל רשות הנחל ומאחל לו הצלחה.
אילן רוזנבלום ,מנכ"ל – מודה על הברכות.
 .1אישור פרוטוקול ישיבה מס' 55
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רון חולדאי ,יו"ר – להזמנה לישיבה צורף פרוטוקול  55של ישיבת המועצה .אני מבין שאין הערות
ואפשר לאשר את הפרוטוקול.
 1.1החלטה
פרוטוקול ישיבת המועצה מס'  - 55מאושר.
 .2דוחות כספיים 2019
אילן רוזנבלום ,מנכ"ל – העברנו לעיונכם את הדוחות הכספיים לשנת  .2019הדוחות הוצגו ,נדונו
ואושרו ע"י ועדת הכספים והנהלת רשות הנחל .מבקש מרו"ח יוסי גורודנסקי להציג את הדוחות
הכספיים.
רו"ח יוסי גורודנסקי – מציג את הדוחות הכספיים של רשות הנחל לתאריך  .31.12.2019חוות הדעת
היא חלקה לל א כל הערות .עובר על פירוט המאזן ,ההכנסות וההוצאות .מציג ,בנוסף ,גם פירוט
הכנסות – תקציב מול ביצוע ופירוט הוצאות – תקציב מול ביצוע .מפרט אודות הביאורים לדוחות
הכספיים.
רון חולדאי ,יו"ר – האם קיים חוב של רשות הנחל לקופות הגמל של העובדים?
רו"ח יוסי גורודנסקי –היו הפקדות בחסר ,בימיה הראשונים של הרשות.
רון חולדאי ,יו"ר – מבקש שכל ההפרשות לעובדים יבוצעו כחוק ,ושלא יהיה לרשות כל חוב לאף עובד;
כל מה שהיה צריך להיות מופרש – יופרש.
אילן רוזנבלום ,מנכ"ל – הנושא ייבדק ויטופל.
רון חולדאי ,יו"ר – מבקש להקפיד להציג ולאשר את הדוחות הכספיים ברבעון הראשון לכל שנה.
רו"ח יוסי גורודנסקי – הדוחות הכספיים היו מוכנים בסוף חודש מרס  .2020אישור הדוחות נדחה עקב
התפשטות נגיף הקורונה והמגבלות אשר הוטלו על המשק בשל כך וכן לנוכח החלפת מנכ"ל הרשות.
רועי ברזילי – קיים חוב כספי של גני יהושע לרשות הנחל.
רון חולדאי ,יו"ר  -גני יהושע היא חברה של עיריית ת"א .אנו נבדוק את הנושא מול מנכ"ל הרשות.
אם אין הערות נוספות אבקש לאשר את הדוחות הכספיים לשנת .2019
 2.1החלטה
הדוחות הכספיים של הרשות לשנת  2019מאושרים.
 .3תקציב 2021
אילן רוזנבלום ,מנכ"ל – העברנו לעיונכם את הצעת התקציב ,אשר כבר נדונה בועדת הכספים ובישיבת
ההנהלה .לנכוח מגפת נגיף הקורונה ,ועדת הכספים והנהלת הרשות מציעות להשאיר את תקציב
 2021בגובה תקציב  .2020גובה דמי החבר בתקציב המובא לאישור המועצה יהיה זהה לגובה דמי
החבר בשנת .2020
רון חולדאי ,מנכ"ל  -אם אין הערות נוספות תקציב  2021מאושר.
 3.1החלטה
התקציב לשנת  2021מאושר.

 .4הרכב ועדות
אילן רוזנבלום ,מנכ"ל  -ע"פ סעיף ( 15ב) לצו רשות הנחל ,המועצה נדרשת למנות ועדת ביקורת וועדת
מכרזים .הנהלת הרשות מבקשת שהמועצה תאשר את הרכב ועדת הביקורת ,מבין חברי המועצה,
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כלהלן :יחיאל כהן ,קק"ל – יו"ר ,קרלוס פרסיה ,מקורות – חבר ,מרק אוקון ,איגודן – חבר ,רועי ברזילי,
עיריית ר"ג – חבר ,ניסים קשת ,רט"ג – חבר.
הנהלת הרשות מבקשת שהמועצה תאשר את הרכב ועדת המכרזים ,מבין חברי המועצה ,כלהלן:
משה בלסנהיים ,עיריית ת"א – יו"ר ,שלמה שרר ,רשות הניקוז ירקון – חבר ,ניסים קשת ,רט"ג –
חבר ,מרק אוקון ,איגודן – חבר.
רונן זהבי – מבקש להיות חבר בוועדת הביקורת.
רועי ברזילי – מציע שלא יהיו אותם חברים גם בוועדת הביקורת וגם בוועדת המכרזים.
ילנה וולוובסקי ,עו"ד –הסמכות למנות חברים בוועדות הנ"ל נתונה בידי המועצה .הצו המקים איננו
אוסר על כהונה של חבר מועצה מסוים בשתי הוועדות .עם זאת ,אין זה מקובל שלשתי הוועדות יהיה
אותו יושב ראש.
רון חולדאי ,יו"ר – מצטרף להצעה לצרף את רונן זהבי לוועדת הביקורת; מציע כי במקרה של שוויון
קולות ,ליו"ר הועדה יהיה הקול המכריע.
חזי צאיג – מציע כי המניין החוקי בוועדת הביקורת ובוועדת המכרזים יהיה  3חברים ,כולל היו"ר.
רון חולדאי ,יו"ר – מקובל.
 4.1הרכב ועדת הביקורת
מחליטים בזאת למנות את חברי המועצה הבאים לכהן בוועדת הביקורת של הרשות :יחיאל כהן ,קק"ל
– יו"ר ,קרלוס פרסיה ,מקורות – חבר ,מרק אוקון ,איגודן – חבר ,רועי ברזילי ,עיריית ר"ג – חבר,
ניסים קשת ,רט"ג – חבר ,רונן זהבי  -מרכז בכיר למים ושפכים ,מחוז מרכז במשרד להגנת הסביבה,
חבר.
 4.2הרכב ועדת המכרזים
מחליטים בזאת למנות את חברי המועצה הבאים לכהן בוועדת המכרזים של הרשות :משה בלסנהיים,
עיריית ת"א – יו"ר ,שלמה שרר ,רשות הניקוז ירקון – חבר ,ניסים קשת ,רט"ג – חבר ,מרק אוקון,
איגודן – חבר.
 4.3מניין חוקי לקבלת החלטות בוועדות ביקורת ומכרזים:
מחליטים בזאת כי מניין חוקי להתכנסות הועדות הינו נוכחות יו"ר הועדה ו 2-חברים נוספים ,לכל
הפחות.
החלטות הו ועדות יתקבלו ברוב קולות של החברים הנוכחיים .במקרה של שוויון קולות ,יהיה ליו"ר
הוועדה קול מכריע.
 .5בקרת תכנית העבודה 2020
אילן רוזנבלום ,מנכ"ל – במסגרת דיווח שנתי שלחנו אליכם טבלה בה מופיעים כל הפרויקטים שרשות
הנחל ביצעה השנה.
 5.1החלטה
מאשרים קבלת דיווח בדבר ביצוע תכנית העבודה לשנת .2020

 .6דיווחים נוספים
אילן רוזנבלום ,מנכ"ל – מציג בפני חברי המועצה את הדיווחים הנוספים ,כדלקמן:
א .עדכון איכות מים לשיט
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השנה זו השנה הראשונה מזה  5שנים בה איכות המים לשיט בתקופת הקיץ התאימה לשיט .הסיבות
המרכזיות :שיפור באיכות המים המוזרמים ממתקן טיפול בשפכים של מ.א .דרום השרון ,ושדרוג
מתקני שאיבת מי הקיץ ממוצאי הניקוז של הרשויות המקומיות.
ב .פרויקטים בתכנון
 .1סולם דגים במפגש נחל קנה-ירקון
"סולם דגים" הינו אפיק משני העוקף את הסכר שבאפיק הראשי ובו מתקיימים תנאי
זרימה של בריכות ואשדים המאפשרים לדגים לטפס מקטע הנחל שבמורד הסכר אל
קטע הנחל שבמעלה הסכר.
 .2תכנית "ירקון ירוק רציף" – תכנון מפורט שלב א'
מטרות התכנית הינן יצירת מרחב ציבורי פתוח מרכזי במטרופולין גוש דן ,שמירה על
האקו-הידרולוגיה והאקולוגיה של המרחב המהווה ציר אקולוגי מרכזי באגן.
יצירת בסיס ומרחב לקידום תכניות סביבתיות מגוונות כולל צירי יוממות לרוכבי אופניים
– מזרח-מערב וצפון-דרום ,שימור ועידוד קישור מוקדי פנאי ונופש ,אתרי ארכיאולוגיה,
מורשת ותיירות ,תרומה לכלכלת המרחב.
ג .פרויקטים לביצוע
 .1סכר שבע טחנות :שיקום וחיזוק הסכר המחבר בין ר"ג לת"א.
מרכיבי התכנית:
פירוק אבנים קיימות בשיפוע הסכר
ביסוס יסוד בקרקעית הנחל במורד הסכר
בנייה מחדש של חיפוי האבן מבחינה הידראולית
שיקום סביבתי ונופי
שיקום אקולוגי של ה"אי" ובתי גידול
 .2גדות בני-דן :שיקום וייצוב גדות
מרכיבי התכנית:
חפירה לחתך מתאים
ביצוע ייצוב גדה באמצעות אבן ,קרקע וצמחייה
שיקום גינה ונטיעת עצי צל
רון חולדאי ,יו"ר – מבקש להיערך לביצוע ולסיים עד תחילת קיץ .2021
אילן רוזנבלום ,מנכ"ל – אנו מתכננים להתחיל את ביצוע עבודות השיקום וייצוב גדות בבני דן בזמן
הקרוב ואילו את עבודות שיקום סכר שבע טחנות אנו נתחיל רק באביב .2021
מבקש משירן פרי ,מתכננת הרשות ,להציג את התכנון העתידי.
שירן פרי – מפרטת את הפרויקטים שבשלב התכנון באגן הירקון:
ד .תכניות באגן הירקון
 .1פארק בני-ברק – שלב א' הושלם.
בשטחה של בני-ברק לאורך גדת הירקון מפותח פארק עירוני נרחב ,שבשטחו
מוקמת מנהרת תשתיות תת-קרקעית .מול רשות הנחל מתבצע תיאום תכנון-ביצוע
לאורך שלבי הפרויקט.
" .2שביל הירקון" אופנידן  -בשלבי תכנון.
תוואי השביל הוא מראש העין ,לאורך מסילת הרכבת בתחום פ"ת ,עד לתחנת
רכבת בני-ברק ופיצול לאזור תעסוקה עתידים .מתקיים היום תהליך של תיאום מול
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רשות הנחל בכל הנוגע לתכנון המפורט של הפרויקט ולגשר אותו מעוניינים להקים
משרד התחבורה בין פארק בני-ברק אל תחום ת"א (מול רחוב הברזל).
 .3מרחב צפון פ"ת – הובלה של ראייה תכנונית-הידרולוגית-סביבתית אגנית
במחוז מרכז בתחומה של עיריית פתח-תקווה מקודמות היום מספר רב של
תכניות לפיתוח למגורים ,תעסוקה ,תשתיות כבישים ותחבורה ציבורית (מטרו).
התכניות מסכנות את פשט ההצפה של הירקון ויובליו ופוגעת בשטחים הפתוחים
המוגדרים בתכנית המתאר המחוזית .רשות הנחל פנתה ללשכת התכנון
המחוזית ,יחד עם מחוז מרכז של המשרד להגנת הסביבה ,מחוז מרכז של רט"ג
לטובת ייעול תפיסת השטח בתוכניות והתאמה להיבטים ההידרולוגיים
והסביבתיים של האזור .עיריית פתח-תקווה מעודכנת בתהליך.
ה .קשרי קהילה
 .1הסיירת הסגולה.
קבוצת תושבים פעילים ש"נולדה" מקורס "שומרי הנחל" אותו הובילה רשות הנחל
והרשות הסביבתית האזורית בשרון ,לתושבי הוד-השרון ומ.א .דרום השרון.
הסיירת פועלת על-מנת לעודד את מטיילי הנחל לצמצם השלכת פסולת במרחב
הנחל.
 .2נאמני שביל הירקון לאופניים.
קבוצת עניין שגדלה לכדי  500משתתפים בעמוד הפייסבוק ,עמה רשות הנחל
מקיימת דיאלוג ומערכת עדכונים של מצב השבילים ,כשחברי הקבוצה מעדכנים
אחד את השני במידע לגבי רמת קושי הרכיבה ,אתרים מומלצים ומפגשים
קהילתיים.
 .3כנס פעילות קהילתית לשנת .2020
כנס ראשון בנושא פעילות קהילתית בירקון התקיים השנה בחודש אוקטובר .בכנס
נכחו (בזום) מעל ל 50 -משתתפים בעלי תפקידים ופעילים .בכנס נסקרה הפעילות
השנתית ,התקיימו הרצאות אורח והתקיים דיון לפעילות לשנה הבאה.
אילן רוזנבלום ,מנכ"ל – אלו כל הנושאים שרצינו להעלות בפניכם .מודה לחברי המועצה.
רון חולדאי ,יו"ר – בעקבות אירועי הגשם האחרונים מבקש להדגיש את חשיבות הטיפול בתשתיות
הניקוז.
על מנת למנוע מטרד התושבים ולשמור על איכות הסביבה ואיכות המים .מדגיש כי כל ראשי הערים
צריכים להיות ערים לכך ויש צורך בשיפור המצב הקיים.
רועי ברזילי – כחלק מהטיפול בעניין אנו פועלים להצבת תחנת שאיבה חדשה ,שנמצאת כעת בשלבי
הביצוע .צריך לעשות את כל המאמץ ולהקים תחנות שאיבה למניעת זיהום המים.
רונן זהבי – מצטרף לדבריו של רון חולדאי .מדובר בנושא חשוב מאוד ,איכות המים בנחל הירקון
השתפרה מאוד ויש לשמור כי לא תדרדר .יש להפריד בין מי נקז למערכת הביוב .אנו צריכים עבודה
משותפת בנושא.
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רון חולדאי ,יו"ר – מודה לחברי המועצה ולמנכ"ל ,מעריך ומוקיר את כל מי שהשתתף בישיבה .הכנסנו
את הרשות למסלול של עבודה מסודרת .אנו מברכים את המנכ"ל אילן רוזנבלום ,וכן את עורכי הדין
היועצים המשפטיים.
מודה לכולם ונועל את הישיבה.

רשם :אריק קודלר

_________________
רון חולדאי
יו"ר מועצת רשות נחל הירקון
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נושא :3

דו"ח מצב הירקון 2020

ממשק ותחזוקה בסביבת נחל הירקון
• הוצאת פסולת
וסחופת הסותמת
את אפיק הירקון
אחרי חורף
• תחזוקת דרכים
ושבילי מטיילים
• הכשרת בתי גידול

שבילי הולכי הרגל והאופניים לאורך הירקון
ופעילות נאמני שביל הירקון לאופניים
• טיפוח ופיתוח שבילי הירקון לאחר החורף
לטובת המטיילים
• הרחבת שדה הראייה במנהרות הקנה
• חסימות כניסה של כלי רכב מנועיים לשבילים
• ערוץ תקשורת ישיר דרך קבוצת פייסבוק "נאמני
שביל הירקון לאופניים" -דיווח של חברי
הקבוצה על מפגעים ועדכונים של רשות הנחל
על פעולות תחזוקה

ניטור אוכלוסיית בעלי החיים בירקון

כמות ואיכות מים 2020
תוספת מי מקור (מעיינות) הביאה
לעליה משמעותית בכמויות המים
האיכותיים הזורמים בירקון מה
שהביא לשיפור מצב המערכת
האקולוגית לאורך הנחל

הפחתה בהזרמת
שפכים לירקון הודות
למאמצי ניטור ואכיפה
הביאה לשיפור ניכר
באיכות המים בירקון גם
לצורכי שיט

סיכום שנת 2020
• איכות המים בירקון מושפעת מכמויות המים והקולחים המוזרמות לירקון
לאורך הזמן ,אל הירקון זורמים לעיתים מים באיכויות גרועות וללא היתרי
הזרמה.
• ב 2020/1אירעו מס' הזרמות שפכים לירקון מהערים בני ברק ,קלקיליה,
חבלה ,אלפי מנשה וכפר קסם ,רשות הנחל מקפידה על נקיטת הפעולות
למניעת כניסת המזהמים לירקון.
• בשנת  2020החל לפעול באופן מלא מט"ש דרום שרון מזרחי המזרים
קולחים שלישוניים לירקון.
• בשנת  2021עלתה הקצאת כמות מי המקור (מי מעיינות) לירקון מ 10.5
מלמ"ק/שנה ל  15.8מלמ"ק/שנה .הודות לספיקת המים המוגברת ממעיינות
הירקון ,התייתר סחרור המים בקטע הנקי של הירקון וחל שיפור ניכר
באיכות המים לאורך כל הירקון.

נושא  :4עדכון כמות וסיווג מים לנחל הירקון
החלטת ממשלה "גאולת הירקון" ()2003

עדכון החלטת ממשלה

1
הבטחה של
 1,650מק"ש
במקטע הנקי

2
הבטחה של מינימום
 2,500מק"ש
במקטע התיכון

חלופה א' – המצב עפ"י החלטת ממשלה

נחל קנה
קולחין

מט"ש
כפ"ס-הוד"ש
1,200

מט"ש רמה"ש
300

1,900

חלופה א' – המצב עפ"י החלטת ממשלה
חלופה ב' – הסכם חדש עם רשות המים
ועדכון החלטת ממשלה

נחל קנה
קולחין

מט"ש
כפ"ס-הוד"ש
1,200
שאיבה של החקלאים
ישירות מהמט"ש (קיץ)
400

הבטחה למינימום  2,500מק"ש בתיכון

מט"ש רמה"ש
300

1,900
חורף3,150 :
קיץ2,750 :

נושא :5

ירקון 030

ביצוע תכניות רשות נחל הירקון

ירקון 030
➢ רקע

ערכיות וייחודיות
הנחל הראשי בגודלו
ובחשיבותו בנחלי החוף

חתול ביצות

תורמוס צהוב

• ערכיות וייחודיות
• סכנות לנחל
• חזון

מסדרון אקולוגי ראשי
בישראל

• מטרות

➢ מצב קיים

➢ קידום וביצוע

נימפאה תכולה

מינים ובעלי חיים נדירים
ובסכנת הכחדה
אגן היקוות שמנקז שטח בו
חיים כשליש מתושבי המדינה
מרחב נופש ופנאי
לטובת הציבור

צב רך

לבנון הירקון – דג אנדמי

נופר צהוב

* כל התמונות צולמו בנחל הירקון
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ירקון 030

סכנות למרחב

➢ רקע

× זיהום המים

• ערכיות וייחודיות
• סכנות לנחל

× גריעת שטח מחייה וצמצום ההגנה על הנחל

• חזון

× עומס מבקרים

מגלישות ביוב בזמן גשם ,תקלות ביוב ותשטיפים עירוניים
לטובת בינוי

מעבר לכושר הנשיאה של השטח

• מטרות

➢ מצב קיים

➢ קידום וביצוע

ג'יפים בשבילי הירקון

פסולת ב"בית לאה"

זיהום ביוב

זיהום ביוב
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ירקון 030

חזון

➢ רקע
• ערכיות וייחודיות
• סכנות לנחל

• חזון
• מטרות

➢ מצב קיים

➢ קידום וביצוע

מרחב נחל הירקון יהווה ריאה ירוקה במרכז הארץ,
בו תתקיים מערכת אקולוגית מגוונת וייחודית,
יחד עם תשתית לפעילות פנאי ונופש מותאמת לרגישות השטח,
תוך שמירה ושיפור איכות המים,
ומענה לניהול מי הנגר והקטנת סיכוני השיטפונות באגן ההיקוות.
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ירקון 030

מטרות

➢ רקע
• ערכיות וייחודיות

איכות המים

• סכנות לנחל

• חזון
• מטרות

➢ מצב קיים

➢ קידום וביצוע

✓ הבטחה והגדלת כמות ספיקת מי מקור
✓ " 0סבלנות" זיהום לנחל

פעילות פנאי ונופש
✓ מגוון אזורי בילוי ופנאי במרחב
בדרגות אינטנסיביות שונות
✓ תשתיות תומכות לפעילות מטיילים
שתמנע פגיעה בשטח

✓ חיבור בין הרשויות המקומיות
לשטחים הפתוחים

ניהול מי הנגר

מערכת אקולוגית
✓ יצירת שטחים ערכיים "יש מאין"

✓ שיפור יכולת פשט ההצפה של הנחל
✓ חיזוק יכולת יובלי הירקון במענה
לניהול הנגר במרחב הירקון

✓ הרחבת אזורי בתי גידול לחים
✓ שמירה על שטחים ערכיים וייחודיים במרחב הנחל
✓ שחזור נופים טבעיים פתוחים  -נופי ביצות ואחו לח
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ירקון 030

תכניות אב אגנית רשות נחל הירקון

➢ רקע
➢ מצב קיים
•

תכנית האב האגנית

•

סל כלים לצמצום ומניעת
זיהום בנחל

•

תכנית חלקות

➢ קידום וביצוע

תכנית אב אגנית ()2020
✓הידרולוגיה
 שמירה על מסדרון הנחל פיתוח בעצימות נמוכה בפשט ההצפה✓אקולוגיה
 שימור וניהול אזורים עם בתי גידול לחים עידוד קישוריות ורציפות לתפקוד אקולוגי לפעול למניעת בליית גדות נחלים ופגיעהבצומח ובתי הגידול של בעלי החיים
✓מורשת ונופי תרבות
 קידום מכלולי טיול של מורשת ונוף תרבות שימור ופיתוח מבנים ואתרי מורשת>> 6

ירקון 030
➢ רקע
➢ מצב קיים
•

תכנית האב האגנית

•

סל כלים לצמצום ומניעת
זיהום בנחל

•

תכנית חלקות

➢ קידום וביצוע

תכניות אב רשות נחל הירקון
סל כלים לצמצום ומניעת זיהום נחל הירקון (– )2020
פרויקטים לביצוע
 .1תחנות שאיבת מי קיץ
 .2הקמת חיץ פיזי למניעת זיהום לנחל
 .3מערכת בקרה והתראה ,כולל ניטור
רציף של איכות המים
 .4קידום נוהל ניקוי מובלים וקולטנים
בערים לפני עונת הגשמים
 .5תמיכה בחקלאים שאימצו שיטות
עיבוד המצמצמות את הזיהום לנחל
 .6מקלטים אקולוגיים באירועי זיהום
באזורים מוטי סכנות זיהום
 .7אכיפה בנוגע למניעת זיהום מים
ושיתוף פעולה עם גורמים אוכפים
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ירקון 030

תכניות ופרויקטים של גופים רלוונטיים נוספים במרחב

➢ רקע
➢ מצב קיים
•

תכנית האב האגנית

•

סל כלים לצמצום ומניעת
זיהום בנחל

•

תכנית חלקות

"תכנית חלקות" (רשות הנחל ורט"ג) – מיתון והנמכת גדות
• רקע :החלקות בסמוך לירקון הוגבהו לאורך השנים והדבר פגע ביכולת ויסות השיטפונות
• מהות התכנית:
 .1הנמכת גדות הירקון וחלקות באגן ההיקוות והגדלת יכולת ויסות הגאויות

 .2תוך כדי פיתוח ושיקום נופי ואקולוגי ואפשרות להסדרת מוקדי עניין לציבור
דוגמא :אזור תע"ש

➢ קידום וביצוע
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ירקון 030

קידום וביצוע
גאולת הירקון ב' – אישור ישיבת "מועצת רשות הנחל" בדצמבר 2015

➢ רקע

מרכיב

דרישות תקציב

בוצע

יתרה

1

חיזוק מערך הגנה על איכות המים

8,000,000

211,007

7,788,993

2

הרחבת פרוזדור הנחל

3,000,000

24,570

2,975,430

3

סקר מזהמים

2,000,000

703,977

1,296,023

4

הקמת סולמות דגים

1,000,000

243,473

756,527

.1

חיזוק ההכנה על איכות המים

5

נטיעות גיזום וכריתה

2,000,000

1,035,640

964,360

.2

הרחבת פרוזדור הנחל

.3

סקר מזהמים

6

סקר ביולוגי

2,000,000

777,230

1,222,770

.4

הקמת סולמות דגים

7

סקר גיאומורפולוגי

1,000,000

1,000,000

.5

נטיעות גיזום וכריתה

8

סילוק משקעים במלוח

3,000,000

3,000,000

.6

סקר ביולוגי

9

שבילים

1,000,000

1,000,000

.7

סקר גיאומורפולוגי

.8

סילוק משקעים במלוח

10

תכנית אב אגנית (מתקציב שוטף)

2,000,000

2,000,000

.9

שבילים

11

ניקוז

4,000,000

4,000,000

סה"כ

29,000,000

➢ מצב קיים
➢ קידום וביצוע
•

גאולת הירקון ב'

 .10ניקוז

2,995,897

26,004,103
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ירקון 030

קידום וביצוע
גאולת הירקון ב' – אישור ישיבת "מועצת רשות הנחל" בדצמבר 2015

➢ רקע
➢ מצב קיים
➢ קידום וביצוע
•

גאולת הירקון ב'

.1

חיזוק ההכנה על איכות המים

.2

הרחבת פרוזדור הנחל

.3

סקר מזהמים

.4

הקמת סולמות דגים

.5

נטיעות גיזום וכריתה

.6

סקר ביולוגי

.7

סקר גיאומורפולוגי

.8

סילוק משקעים במלוח

.9

שבילים

 .10ניקוז

פירוט גופים מממנים
שם הגוף
תל אביב יפו
פתח תקוה
רמת גן
בני ברק
דרום השרון
הוד השרון
רמת השרון
סה"כ רשויות

חלק יחסי ()%
20.9
14.4
7.1
6.4
3.3
4.8
3.1
60

סה"כ תקציב ש"ח
6,064,532
4,181,211
2,060,994
1,859,632
947,587
1,397,685
888,359
17,400,000

1/5
1,212,906
836,242
412,199
371,927
189,517
279,537
177,672
3,480,000

סה"כ משרדי ממשלה

40

11,600,000

2,320,000

סה"כ תקציב

100

29,000,000

5,800,000
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ירקון 030

גאולת הירקון ב'
חיזוק מערך הגנה על איכות המים

➢ רקע
➢ מצב קיים
➢ קידום וביצוע
•

1

2

גאולת הירקון ב'

.1

חיזוק ההכנה על איכות המים

.2

הרחבת פרוזדור הנחל

.3

סקר מזהמים

.4

הקמת סולמות דגים

.5

נטיעות גיזום וכריתה

.6

סקר ביולוגי

.7

סקר גיאומורפולוגי

.8

סילוק משקעים במלוח

.9

שבילים

 .10ניקוז

3

שם פרויקט
תחנת שאיבת מי
קיץ נחל רבה

מיקום
נחל רבה מזרחית
לכביש 6

הקמת מערכת
מעקב ,בקרה
וניטור

משרדי הרשות

יצירת בתי גידול
ברכתיים
להעשרת מגוון
המינים ,אתרי
קינון ורבייה,
ומניעת פגיעת
בעלי חיים
באירועי זיהום

רמת-גן
בני ברק
תל אביב
הוד השרון
פתח תקווה

מתוקף תכנית
מהות
מניעת זיהום לנחל הירקון דרך סקר מזהמים
יובל נחל רבה
 .1בקרה על משאבות
באחריות רשות הנחל
 .2קבלת נתונים מתחנות
שאיבת מי קיץ והזרמות
מקלטים אקולוגיים כדוגמת
תעלות ובריכות צמודות
שפחות מושפעות מהזרימה
של הנחל

סקר מזהמים

סקר מזהמים
תכנית האב
האגנית

בחזרה

>> 10

ירקון 030
➢ רקע
➢ מצב קיים
➢ קידום וביצוע
•

גאולת הירקון ב'

.1

חיזוק ההכנה על איכות המים

.2

הרחבת פרוזדור הנחל

.3

סקר מזהמים

.4

הקמת סולמות דגים

.5

נטיעות גיזום וכריתה

.6

סקר ביולוגי

.7

סקר גיאומורפולוגי

.8

סילוק משקעים במלוח

.9

שבילים

 .10ניקוז

גאולת הירקון ב'
הרחבת פרוזדור הנחל
שם פרויקט
 1פיתוח האגן הרביעי

מיקום
הוד השרון

 2חכירה של חלקות
נוספות לטובת פיתוח פתח תקווה
בתי גידול לחים
דרום השרון
רמת השרון

 3תוספת מערך שבילים רמת השרון
בין הבינוי לבין מרחב פתח תקווה
הנחל
דרום השרון

מהות
פיתוח בית גידול לח
ונגישות לציבור

מתוקף תכנית
תכנית האב האגנית
חכירה קיימת
תכנית האב האגנית

חיזוק ההגנה והמערכת
האקולוגית ,ופיתוח מוקדי תכנית חלקות
עניין בתחום עוד רשויות
הנגשת השטחים
הפתוחים מהתחום הבנוי,
לאורך יובלי הירקון
ופארקים

הוד השרון
 * 4גן לאומי רמת השרון רביע דרום-מזרחי קידום בתוך תב"עות
מקודמות הגדרת שטח
של מורשה עד
* גן לאומי פ"ת
לטובת גן לאומי מאושר
לדיפו פ"ת

תכנית האב האגנית

תב"ע תכנית הצל
רמת השרון
תב"ע חניון הלילה
לאוטובוסים – פ"ת
בחזרה
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ירקון 030
➢ רקע
➢ מצב קיים
➢ קידום וביצוע
•

גאולת הירקון ב'
סקר מזהמים
• הקמת תחנות ניטור במרחב הירקון בכדי לגלות זיהומים בזמן אמת
• מיקום התחנות יתבצע בהתאם לסקר המזהמים שבוצע ()2020
דוגמא לנתוני תחנת ניטור בנחל :תחנת הדר יוסף (אוני' בן-גוריון)

גאולת הירקון ב'

.1

חיזוק ההכנה על איכות המים

.2

הרחבת פרוזדור הנחל

.3

סקר מזהמים

.4

הקמת סולמות דגים

.5

נטיעות גיזום וכריתה

.6

סקר ביולוגי

.7

סקר גיאומורפולוגי

.8

סילוק משקעים במלוח

.9

שבילים

 .10ניקוז

בחזרה
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ירקון 030
➢ רקע
➢ מצב קיים
➢ קידום וביצוע
•

גאולת הירקון ב'
הקמת סולמות דגים
• רשות נחל הירקון הקימה בשנתיים האחרונות  2סולמות דגים בנחל ( 10טחנות – ,2019
המפל הנסתר – )2021
• יש צורך בסולם דגים נוסף בגבול בין רמת-השרון לבין פתח-תקווה (במעלה גשר חקלאי)
סולם דגים המפל הנסתר (:)2021

מיקום מתוכנן לסולם דגים חדש (קו צהוב=גבול מוניציפאלי) -

גאולת הירקון ב'

.1

חיזוק ההכנה על איכות המים

.2

הרחבת פרוזדור הנחל

.3

סקר מזהמים

.4

הקמת סולמות דגים

.5

נטיעות גיזום וכריתה

.6

סקר ביולוגי

.7

סקר גיאומורפולוגי

.8

סילוק משקעים במלוח

.9

שבילים

 .10ניקוז

בחזרה
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ירקון 030
➢ רקע

גאולת הירקון ב'
החלפת נוף והשבת נופי הצומח הקדומים לנחל הירקון
תכנית מאושרת (:)2020

➢ מצב קיים
ב

➢ קידום וביצוע
•

ז

גאולת הירקון ב'

ד
ג

.1

חיזוק ההכנה על איכות המים

.2

הרחבת פרוזדור הנחל

.3

סקר מזהמים

.4

הקמת סולמות דגים

מס פוליגון

.5

נטיעות גיזום וכריתה

.6

סקר ביולוגי

.7

סקר גיאומורפולוגי

.8

סילוק משקעים במלוח

.9

שבילים

א
ב
ג
ד
ה
ו
ז
ח
ט

 .10ניקוז

ח

ה ו

א

שטח נטיעה
מס שתילים
(דונם)
7.2
288
35
1,400
10
400
13.4
536
7.7
308
8.2
328
26.3
1,052
39.1
1,564
49.6
1,984

רשויות
דרום השרון
דרום השרון
דרום השרון
דרום השרון
דרום השרון
פתח תקווה
הוד השרון
הוד השרון
רמת השרון

ט

בחזרה
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ירקון 030

גאולת הירקון ב'
סקרים ביולוגיים

➢ רקע
➢ מצב קיים
➢ קידום וביצוע
•

גאולת הירקון ב'

.1

חיזוק ההכנה על איכות המים

.2

הרחבת פרוזדור הנחל

.3

סקר מזהמים

.4

הקמת סולמות דגים

.5

נטיעות גיזום וכריתה

.6

סקר ביולוגי

.7

סקר גיאומורפולוגי

.8

סילוק משקעים במלוח

.9

שבילים

▪ סקר צומח למגוון המינים ומגוון בתי הגידול תוך דגש

על חברת הצומח וכתמיותו
▪ סקר מפורט למיני בעלי חיים ליצירת בסיס על מגוון
בעלי החיים בירקון (ציפורים ,יונקים ,דגים)
▪ סקר בטיחות עצים
▪ סקר מינים פולשים ומתפרצים בבעלי-חיים
▪ סקר לימנולוגי בשלושת מקטעי הירקון

 .10ניקוז

בחזרה
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ירקון 030

גאולת הירקון ב'
סקר גיאומורפולוגי

➢ רקע
➢ מצב קיים
➢ קידום וביצוע
•

▪ סקר קרקעות עומק במרחב הירקון לאיפיון יכולת חילחול

▪ סקר גיאומורפולוגי למציאת בתי גידול למשפחות צמחים שנמצאות
בתת-ייצוג במרחב הנחל

גאולת הירקון ב'

.1

חיזוק ההכנה על איכות המים

.2

הרחבת פרוזדור הנחל

.3

סקר מזהמים

.4

הקמת סולמות דגים

.5

נטיעות גיזום וכריתה

.6

סקר ביולוגי

.7

סקר גיאומורפולוגי

.8

סילוק משקעים במלוח

.9

שבילים

 .10ניקוז

דוגמאות לצמחים המיועדים להשבה לנחל:

קנה סוכר מצרי

ניסמנית קיפחת

גומא הירקון
בחזרה
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ירקון 030
➢ רקע
➢ מצב קיים
➢ קידום וביצוע
•

גאולת הירקון ב'

.1

חיזוק ההכנה על איכות המים

.2

הרחבת פרוזדור הנחל

.3

סקר מזהמים

.4

הקמת סולמות דגים

.5

נטיעות גיזום וכריתה

.6

סקר ביולוגי

.7

סקר גיאומורפולוגי

.8

סילוק משקעים במלוח

.9

שבילים

גאולת הירקון ב'
סילוק משקעים במלוח
▪ במקטע המלוח מצטבר בוץ
לאורך השנים (בין אבן גבירול
למרכז דניאל).
▪ הערמות הבוץ מהווה הפרעה
לפעילות השיט
▪ בכדי לאפשר פעילות שיט
סדירה נדרש אחת לתקופה
לסלק את הערמות המשקעים
▪ נדרש כבר ב 2021-לבצע סילוק
משקעים

 .10ניקוז

בחזרה
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ירקון 030
➢ רקע

גאולת הירקון ב'
תוספת שבילים – הולכי רגל ואופניים
* כל השבילים הם על-פי תוואי של תכנית המתאר המחוזית

➢ מצב קיים
➢ קידום וביצוע
•

גאולת הירקון ב'

.1

חיזוק ההכנה על איכות המים

.2

הרחבת פרוזדור הנחל

.3

סקר מזהמים

.4

הקמת סולמות דגים

.5

נטיעות גיזום וכריתה

.6

סקר ביולוגי

.7

סקר גיאומורפולוגי

.8

סילוק משקעים במלוח

.9

שבילים

 .10ניקוז

שם מקטע

רשות מקומית

מסלול

 1מועצה דרום השרון

דרום השרון

בין המועצה לבית לאה

 2שילה

פתח תקווה

מהר הזבל עד לנחל

 3דיפו פ"ת  -מזרח
 4דיפו פ"ת  -מערב
 5נחל הדרים
 6נחל פרדסים

פתח תקווה
פתח תקווה
רמת השרון
תל אביב

בין הדיפו לבין גשר חקלאי
בין הדיפו לבין גשר גהה מזרח
מהמט"ש עד לנחל
מחניון עתידים בתוואי התמ"מ
עד לנחל

אורך שביל (מ')

650
2,300

950
1,400
1,200
1,400

בחזרה

>> 18

ירקון 030

גאולת הירקון ב'
ניקוז – תכנית חלקות

➢ רקע
➢ מצב קיים
➢ קידום וביצוע
•

גאולת הירקון ב'

.1

חיזוק ההכנה על איכות המים

.2

הרחבת פרוזדור הנחל

.3

סקר מזהמים

.4

הקמת סולמות דגים

.5

נטיעות גיזום וכריתה

.6

סקר ביולוגי

.7

סקר גיאומורפולוגי

.8

סילוק משקעים במלוח

.9

שבילים

▪ מטרה :ויסות גאויות ושיקום הידרו-אקולוגי של מרחב הנחל

▪ מרכיבי התכנית :הנמכת חלקות צמודות נחל ויובלי הירקון ופיתוח אגני השהייה
קטנים עם מרכיבים נופיים ואקולוגיים
▪ מיקום :לאורך תוואי הנחל ואגנים קטנים סמוכים לאזורי המגורים כמוקדי עניין –
בהתאם לחכירות עונתיות.
▪ ממשק חקלאות :הפחתת ספיקות שיא ב –  80%והפחתת נפחים בשיעור של
 50%באמצעות שיטות עיבוד של חקלאות ברת קיימא
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